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PRECS I PREGUNTES  Ple  18/04/2013 
 
Prec núm. 1     
Per a la neteja i condicionament dels carrers sant Antoni, Plaça Pep Ventura i carrer 
sant Antoni Mª Claret  

Atès que un dels carrers mes llargs del nostre municipi és el que es forma de la unió del 
carrer sant Antoni, plaça Pep Ventura i carrer sant  Antoni Mª Claret 

Vist que aquest llarg carrer, té un trànsit rodat molt important, ja que els cotxes es desvien 
des de el carrer Panagall al sant Antoni Mª Claret per anar a la carretera, i des del Panagall 
al carrer St Antoni per accedir a la Riera  

Vist que les voreres son estretes i estan en mal estat, trencades i desnivellades en tot el seu 
tram, fins hi tot en el tram del carrer sant Antoni sols hi ha una vorera en la part que toca a la 
plaça Pep Ventura, posant en perill la seguretat dels vianants 

Vist que la Plaça Pep Ventura està en un estat precari ja que el terra que hi ha col·locat sota 
el gronxador està aixecat, fet que provoca que els nens i molts adults s’entrebanquin i 
caiguin, 

Vist que el paviment de la resta de la plaça llisca perillosament degut a la humitat del lloc, 

Vist que malgrat haver demanat per tres vegades en el Ple de l’ajuntament una tanca 
protectora a la plaça per evitar que els nens que hi juguen surtin i es trobin al mig del carrer, 
ja que la vorera es molt estreta, i repetim el trànsit rodat es molt important, 

Vist que en el conjunt d’aquests carrers sols hi ha dues papereres instal·lades en la plaça 
Pep Ventura, 

Vist que hi ha un solar a uns dotze metres de la plaça Pep Ventura on encara després de 
més de quatre anys hi ha restes d’una obra aturada, material de construcció i el solar està 
deixat i brut 

Demanem a l’equip de govern, que faci un esforç per condicionar aquests carrers, netegi el 
solar o prengui les mesures oportunes per instar els seus propietaris a fer-ho, instal·li més 
papereres una en el carrer sant Antoni i l’altre al sant Antoni Mª Claret, arregli les parts de 
les voreres més deteriorades, arregli el paviment de la plaça i s’esforci en mantenir els 
carrers nets. 

 
 
Pregunta núm.  1    
Sobre la valoració de la indemnització a Sorea per haver traspassat la gestió de 
l’aigua a Aigües d’Arenys 
 
Atès que des de setembre de 2011 l’empresa publica municipal GUSAM SA sota la marca 
Aigües d’Arenys ha assumit la gestió de l’aigua. 
 
Atès que, segons l’anterior empresa gestora, SOREA, s’havien realitzat inversions que 
encara no estaven amortitzades en el moment del traspàs a Aigües d’Arenys. 
 
Vist que fa mesos se’ns va comunicar que s’estava efectuant una valoració acurada per uns 
auditors externs que fixarien l’import de la possible indemnització a pagar a SOREA. 
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Preguntem a l’equip de Govern si ja tenen els resultats de l’auditoria, si finalment caldrà 
indemnitzar a SOREA, i si és així, quin és l’import fixat per l’empresa auditora. 
 
   
 
Pregunta núm.  2   
Sobre les multes a vehicles mal aparcats a la Riera  i als altres carrers del municipi 
 

Vist que sovint es detecten vehicles indegudament aparcats, tant a la Riera com en la resta 
de carrers, envaint voreres, guals i rampes. 

Vist que s’ha posat de manifest que no hi ha un criteri clar a l’hora de posar multes als 
conductors incívics. 

Preguntem a l’equip de govern quins criteris fan servir a l’hora de multar els cotxes mal 
aparcats, i quantes multes s’han posat per aparcaments incorrectes a la Riera i la resta del 
poble, durant el primer trimestre 2013, indicant la data de les multes (o especificant dies 
feiners i caps de setmana). 

 

 
Pregunta núm.  3     
Sobre si consideren que l’anterior govern municipal  té algun tipus de responsabilitat 
en la mala execució del projecte de canalització de  la Riera o ha estat eficaç 

És prou conegut que l’obra de canalització de la riera d’Arenys de Munt està inacabada i que 
aquest projecte amb un cost de més de 14 milions d’euros no està ben fet. El projecte es va 
iniciar el 2007 i actualment, al 2013, a més de no estar acabat, cal reconduir-lo per a un bon 
funcionament, tant pel que fa a la recollida d’aigües superficials de pluja com pels problemes 
dels trencaments del col·lector d’aigües residuals. 

L’ajuntament està fent gestions amb l’ACA i amb el Ministerio de Medio Ambiente per 
solucionar els problemes. Fa anys que fa gestions. I amb aquesta pregunta volem conèixer 
l’opinió del govern municipal sobre l’eficàcia d’aquestes gestions.  

La regidoria d’Urbanisme del mandat municipal 2007-2011 va coordinar tota la supervisió de 
l’obra. També va recolzar tots els informes que rebutjaven les iniciatives de direcció d’obres 
proposades per ERC, per al control i seguiment de les obres de soterrament. I el govern 
municipal també van rebutjar les al·legacions presentades per tal de millorar el projecte. 

Actualment tornem a tenir el problema dels vessaments d’aigües fecals a la riera, el mateix 
problema que va aparèixer al març de 2011 per un mal acabat de l’obra que ha d’estabilitzar 
la llera. Molt abans, al juny de 2008 l’ajuntament ja va informar a l’ACA dels problemes 
detectats al clavegueram construït per COPASA, al setembre de 2010 tornava a explicar a 
l’ACA les deficiències del clavegueram, el novembre del 2011 el regidor d’urbanisme 
comunicava a l’ACA la seva preocupació pel clavegueram... Anem llegint notes de premsa 
sobre gestions i anem comprovant que els problemes no es resolen. 

Atès que entenem que el prestigi de la gestió pública també passa per assumir errors i 
responsabilitats polítiques. 

Vist que el problema dels vessaments d’aigües fecals provocats pel mal acabat de l’obra 
persisteix. 
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Atès que entenem que l’eficàcia de la gestió pública es posa manifest quan es resolen 
satisfactòriament els problemes. 

Preguntem a l’equip de govern si consideren que la gestió de l’ajuntament en relació a la 
supervisió de les obres de canalització de la riera mentre s’estaven executant ha estat eficaç 
o si consideren que té algun tipus de responsabilitat en la mala execució del projecte. 

 


